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Horgászlak - Házirend 

A Horgászlakban csak azok a vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és 

hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják! 

Felelősségvállalás 
A Horgászlak nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért 

a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért az üzemeltető felelősséget 

nem vállal. 

Szállás 
Az érkezés napján a Horgászlakot Vendégeink 10:00 órától foglalhatják el, illetve a kijelentkezés napján 

09:00 óráig kell elhagyniuk. A Horgászlakban egyidejűleg négy személy elhelyezésre van lehetőség 

Megkérnénk vendégeinket, hogy a szállásra idegeneket ne engedjenek be. Érkezéskor minden 

vendégnek ki kell töltenie a vendégkönyvet, melyet a gondnok jogosult a személyigazolványok vagy 

útlevelek alapján ellenőrizni. 

Horgászlakunkban korai érkezés vagy késői szobaelhagyás lehetséges a foglaltság függvényében, 

amiről érkezés napja előtt tudunk pontos információt adni. 

Foglalás módja, szabályai: 
A Horgászlakot kibérelni az Online foglalási rendszer használatával lehetséges, az alábbi eljárás 

betartásával. 

Az egyesület honlapján (www.pusztaszentlaszloito.hu) vezetett foglalási naptárba a leendő bérlő a 

szabad időpontra rögzíti a foglalási szándékát. Az elutazás napját a naptárba nem kell bejelölni. Ezt 

követően, öt munkanapon belül, de legkésőbb a foglalás időpontját megelőző két nappal korábban, 

azonnali fizetési megbízással utalja el a foglalási napoknak megfelelő bérleti díjat az egyesület 

bankszámlájára. Számlaszám: 74000212-10004139. Közlemény rovatba kérjük beírni a bérlő nevét, az 

érkezés napját és jelölni azt, hogy kéri-e az 5. számú horgászhely lefoglalását a bérleti időszakra. Az 

átutalás teljesülését követően az átutalás bizonylatát kérjük megküldeni a napijegy.hhep@gmail.com 

email címre. Az emailben küldött adatokat ellenőrizzük és amennyiben az adatok megfelelőek, a 

beérkezést követő öt munkanapon belül, de legkésőbb az érkezést megelőző napon válaszemailben egy 

foglalási értesítőt küldünk, valamint a honlapon a foglalási naptárban a foglalását véglegesítjük. 

Személyes foglalás csak az egyesület tagjainak biztosított, de lehetőség szerint a tagságot és kérjük az 

Online foglalási rendszer használatára. Személyes foglalás csak az egyesület elnökének megkeresésével 

intézhető.  

A foglalási értesítő egy kinyomtatott példányát az érkezés napján a gondnok részére kell átadni.       

Kaució 
Az érkezés napján a Horgászlak kulcsait a gondnok kaució ellenében adjak ki a bérlőnek. A kaució 

mértéke foglalásonként 10.000 Ft. A kaució teljes összege a távozáskor visszajár, amennyiben 

Horgászlakot az érkezéskori átvételnek megfelelő állapotban adják vissza a gondnoknak. A kaució 

visszajáró részének csökkentése kérdésében a gondnok, a Horgászlak távozáskori ellenőrzése alapján 

dönt. A gondatlan károkozások kaucióból történő megtérítésének lehetséges mértékét a Horgászlak 

leltárkimutatása tartalmazza. Kaució mértékét meghaladó károkozás esetén kármegtérítési nyilatkozat 

kitöltésére kerül sor. 
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Fűtés 
A Horgászlakban kizárólag az ott található fatüzeléses kályha használatával lehet fűteni. Elektromos 

fűtőberendezés nem használható. Robbanás- és gyulladásveszélyes folyékony halmazállapotú anyag 

használata tilos! 

Tűzrakás 
Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! Tárcsa és 

bogrács használata a szalonnasütő használatával lehetséges. 

Dohányzás 
Az épületben és a teraszon dohányozni, valamint füstölőt használni TILOS! 

Háziállatok 
A Horgászlakba semmilyen háziállat nem hozható be. 

Berendezési tárgyak használata 
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati 

tárgyakat, képeket kérjük ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (asztal, 

székek, ágy, matrac stb.) kérjük, ne vigyék ki a Horgászlakból! 

Takarítás 
A Horgászlakot a vendégek tisztán, kitakarítva veszik át és ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a 

tisztaságra, ehhez minden eszköz biztosítva van (felmosó szett, seprű, partvis)! Kijelentkezéskor 

kitakarított állapotban kell átadni a Horgászlakot a gondnoknak.  

Főzés – ivóvíz használat 
A Horgászlak lakórészében főzési lehetőség nincs, a kültéri szalonnasütő tárcsához bográcsozáshoz 

használható. A horgászlakban ivóvíz vételi lehetőség nincs, ehhez az udvari mosdó vagy a Halőrház felé 

lévő kerti csap használható. 

Mosdóhasználat 
A Horgászlakkal együtt kiadott kulccsal együtt a közeli udvari mosdó kulcsa is átadásra kerül. Az udvari 

mosdót minden használat után be kell zárni. Keleti irányban kb. 50 m-re található hagyományos udvari 

WC is használható. 

Ágynemű használat 
A bérlő köteles gondoskodni saját használatú, legfeljebb négy garnitúra ágynemű huzatról. 

Ágyneműhuzatot biztosítani és cserélni nem tudunk. 

A Horgászlakból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan 

magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, 

hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, 

az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles! Mint minden háztartásban, 

a Horgászlakban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy 

meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése 

érdekében szíveskedjenek azt a Gondnoknak haladéktalanul jelezni! 

Minden esetben készségesen állunk az Önök rendelkezésére! 

Pusztaszentlászló, 2020. július 2. 
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